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ADVENTNÍ TÝDEN 
 

Adventní čas si užíváme naplno. Děti 

spolu s učiteli vyzdobily třídy, 

navštěvují vánoční  programy a 

výstavy, vyrábějí dekorace a dárky 

v tvořivých dílnách. 

Tradiční vánoční turnaj ve volejbale 

sehrají žáci v pondělí 16. prosince 

v ZŠ K Milíčovu. 

V posledním týdnu se ve škole bude 

v úterý 17. prosince konat florbalový 

turnaj pro žáky z 2. stupně.  

Ve čtvrtek 19. prosince se uskuteční  

Den třídního učitele – program, který 

pro děti vybere třídní učitel a 

dohodne se s dětmi na jeho realizaci. 

Ukončení vyučování bude následovně: 

1. a 2. ročník ve 12:00 hodin, 

3. a 4. ročník ve 12:30 hodin, 

5. a 6. ročník ve 13:00 hodin, 

7. až 9. ročník ve 13:30 hodin. 

V pátek 20. prosince mohou děti 

rozjímat u horkého punče, který 

připraví třída 6. B spolu s živým 

betlémem u hlavního vchodu školy. 

Vyučování bude tento den zkráceno na 

pět hodin. Ve třídách, které končí po 

4. vyučovací hodině, bude konec 

vyučování zachován. 

 

Děti na 1. stupni se budou učit dvě 

hodiny, poté následují vánoční 

besídky.  

Druhý stupeň bude mít výuku tři 

hodiny. 4. a 5. hodinu si užije vánoční 

besídky s třídními učiteli. Vyučování 

bude ukončeno v 12:50 hodin. 

Keramický betlém, který vyrobili žáci 

z kroužku keramiky a stále ho 

doplňují, si můžete prohlédnout ve 

vestibulu po celý advent. 

 

NAŠE ÚSPĚCHY  

V Olympiádě z českého jazyka si 

nejlépe vedla Kristýna Růžičková, 9. A 

a Jan Jonáš, 8. C. Dějepisnou 

olympiádu nejúspěšněji zvládla 

Kristýna Růžičková a druhé místo 

patří Petru Žáčkovi, 9. A. Školní kolo 

soutěže IT SLOT vyhrála Sára 

Bednářová, 8. B. Družstva florbalistů 

a florbalistek obsadila v obvodních 

kolech 1. a 2. místo.  

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 

21. prosince a končí v neděli  5. ledna. 

Ve škole se opět sejdeme v pondělí 6. 

ledna 2020.  
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OBĚDY 

Od 1. ledna 2020 zvyšujeme finanční 

normativ na nákup potravin. Cena 

oběda se zvýší o 2,-Kč. Navýšením 

ceny obědů dojde ke zkvalitnění 

vstupních surovin. 

Nová cena: 

I.   stupeň ( 7-10 let )        28,- Kč 

II.  stupeň ( 11-14 let )        29,- Kč 

III. stupeň ( 15 a víc )            31,- Kč 

cizí strávníci                65,- Kč  

 

Prosíme rodiče, kteří platí svým 

dětem stravné inkasem, aby přes 

prázdniny zvedli limit (mají-li ho 

v bance stanoven). 

 

Na níže uvedené částky mohou 

opravit své trvalé příkazy i ti rodiče, 

kteří platí trvalým příkazem.     

Měsíční platba bude: 

I. stupeň     616,- Kč 

II. stupeň     638,- Kč 

III. stupeň     682,- Kč 

Děkujeme za změnu platebních 

příkazů. 

 

A jeden vánoční dárek na závěr, 

kouzelný příběh našich žákyň: 

 

VÁNOČNÍ ZÁZRAK 
 

Byla jednou jedna zelená krajina a v ní 

vesnice. V té vesnici nikdy nesněžilo, 

přestože malé děti chtěly stavět 

sněhuláky a větší by se rády koulovaly. 

Moc si přály, aby na Vánoce nasněžilo.  

Když nastal první advent, nesněžilo. 

Při druhém a třetím se také 

nedočkaly. Na čtvrtý advent 

posmutněly, protože ani ten nesplnil 

jejich očekávání.  

Den před Štědrým večerem se 

všechny děti sešly a společně si přály, 

aby zítra, na Vánoce, napadl sníh. 

Večer pak uléhaly se stejnou 

myšlenkou, s jedním jediným přáním. 

Probudily se a sníh nikde. Posmutněle 

vstaly a čekaly na večeři se slzami 

v očích. Když vyšly první hvězdy, 

proletěla kometa a najednou … 

Začalo sněžit! Všechny děti vyběhly a 

radovaly se ze sněhové nadílky. 

Začaly se koulovat, válet sudy ve 

sněhu, stavěly sněhuláky a byly 

šťastné. Uvědomily si, že mají-li velké 

společné přání, může se stát zázrak a 

vyplní se. 

Selina Nováková, Barbora Šolínová, 

IX. B 

 

 

 

 

Naši milí přátelé, 

přejeme Vám radostné a klidné 

Vánoce a v novém roce hodně 

zdraví, štěstí a úspěchů. 

 

všichni z Mendelky 
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